
VILANOVA I LA GELTRÚ 
CULTURA PER A 

TOTHOM 

Temporada cultural 2016 a VNG 



VALORACIÓ ACTIVITATS REGIDORIA DE 
CULTURA

� Al llarg d’aquest 2016 l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, a través de la Regidoria de Cultura, ha 
ofert una extensa programació cultural, diversa i 
de qualitat, que contribueix a la cohesió i a la 
transformació social.

� La qualitat de l’oferta fa que el públic creixi any 
rere any, i es nodreix d’una ciutadania amb gran 
capacitat de participació en la vida cultural de la 
ciutat.



ÀMBITS CULTURALS

PATRIMONI

Biblioteca Museu Victor
Balaguer

Museu Papiol
Torre Blava
Espai Far

EQUIPAMENTS 
ESCÈNICS I 

ARTS VISUALS

Auditori Eduard Toldrà
Teatre Principal

La Sala

XARXA DE BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS
Biblioteca Joan Oliva

Biblioteca Armand Cardona 

CULTURA POPULAR,
FESTES I FESTIVALS



EQUIPAMENTS ESCÈNICS I ARTS VISUALS

� AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

� TEATRE PRINCIPAL 

� CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA 



AUDITORI EDUARD TOLDRÀ – TEATRE 
PRINCIPAL

Programació estable: 

�Total activitats any 2016: 177 activitats

Activitats externes:

�L’any 2016 els equipaments escènics van acollir 
un total de 89 activitats



AUDITORI EDUARD TOLDRÀ – TEATRE 
PRINCIPAL

Programació escolar:

�L’any 2016 els equipaments escènics van acollir 
un total de 22 espectacles escolars i 6.888 
assistents

�TOTAL EQUIPAMENTS ESCÈNICS 2016: 288 
activitats
(Suposa un increment de l’activitat, ja que el
2015 es van programar 192 activitats)



AUDITORI EDUARD TOLDRÀ – TEATRE 
PRINCIPAL

TOTAL ESPECTADORS L’ANY 2016: 23.124 
espectadors

PROGRAMACIÓ DE CINEMA TEATRE 
PRINCIPAL: 5.730 espectadors en total, als 
cicles del Cineclub Sala 1, Cicle Gaudí, 
Documental del mes, Amical Mauthausen, Docs 
for action i Màscara d'Or



LA SALA. CENTRE D’ART CONTEMPORANI

� LA SALA ha rebut en total 8.162 visitants durant el 2016

� L’any 2016 a LA SALA es van programar 12 exposicions

� Es van programar 24 activitats vinculades a les 
exposicions temporals, que incloïen visites comentades a 
les exposicions a càrrec dels comissaris, visites guiades i 
tallers infantils i familiars. Total de participants: 2.773 



LA SALA. CENTRE D’ART CONTEMPORANI

Activitats de LA SALA:
� Són aquelles activitats que no estan vinculades a les 

exposicions temporals, com han estat la Presentació del 
Cartell de Carnaval, la Nit dels Museus, els tallers d’estiu 
per a casals i el Blanquets. Total de participants: 1.069 

� Programació escolar:
La programació educativa dissenyada pel propi centre 
ofereix tant activitats relacionades amb les exposicions 
temporals, com activitats generals per apropar l’art 
contemporani als alumnes. Total de participants: 828

TOTAL ESPECTADORS I VISITANTS ESCÈNIQUES I 
VISUALS 2016: 31.286 assistents als 3 equipaments



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

PROJECTES DESTACATS 2016

PLA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES 2017-2020
Objectius: 
� Transversalitat del servei de biblioteques: PAM 2016-2019.
� Vertebració de la Xarxa de Biblioteques de VNG
� Optimització de recursos potenciant el treball en xarxa.
Eixos:
� Principal agent a l’hora de promoure la lectura entre la 

ciutadania.
� Garantir l’accés a la cultura a tota la ciutadania �

transformació social.
� Servei Bibliotecari únic a nivell de Vilanova i la Geltrú.



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

PROJECTES DESTACATS 2016

PLA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES 2017-2020

Agents implicats: 
� Equip de treball de les biblioteques municipals.
� Gerència de Serveis Bibliotecaris de la Diputació de 

Barcelona.
� Comissió de Lectura Pública.



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

PROJECTES DESTACATS 2016
� Biblioteques inclusives i participació a les Jornades.
� Seminari amb les Biblioteques Escolars + CRP + BP 

Garraf: Repensem i actualitzem les biblioteques escolars: 
cinc actuacions estratègiques

� Viquimarató fotogràfica del patrimoni
� Projecte LaBo
� Cinema com a dinamitzador cultural.
Aula de cinema + Club de Cinema + BiblioClub/Filmoteca
� Política de Desenvolupament de la Col·lecció



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

PROJECTES CONSOLIDATS

� Amb V de Vilanova. 
� Sant Jordi. Autors locals
� Setmana Laboral
� Projectes solidaris 
� Participació a la fira Conte va! Va de contes
� Servei de Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar
� Serveis externs
� Promoció lectora: petits lectors/infants



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

� PROJECTES DE LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA:
� Gènere negre
Club de lectura de gènere negre l’Oliva Negra.

� PROJECTES DE LA BIBLIOTECA ARMAND CARDONA:
� Còmic
Vinyetes i bafarades. Exposició d’autors de còmic del Penedès-
Garraf.
� Racó ciclista.
Ciclisme a Vilanova, un llarg viatge sobre dues rodes 
(exposició + xerrada).



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

DADES DE L’ANY 2016:
� S’han fet 1.480 altes d’usuaris a les biblioteques 

municipals:
988 a la Joan Oliva
492 a l’Armand Cardona

El nombre de visites al llarg del 2016 ha estat de 
237.794:

141.757 a la biblioteca Joan Oliva 
96.037 a la biblioteca Armand Cardona



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

� El nombre de préstecs al llarg del 2016 ha 
estat de 148.792: 

87.795 a la biblioteca Joan Oliva
60.997 a la biblioteca Armand Cardona

� El fons documental ha superat els 130.000 
documents, amb un increment de 2.755 
documents a la Xarxa:

73.270 a la biblioteca Joan Oliva
58.636 a la biblioteca Armand Cardona



XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ

� Destaca l’increment del nombre d’activitats, 129 (el 
2015 van ser 113); i d’assistents: 6.757 (516 més que el 
2015):

3.421 a la biblioteca Joan Oliva
3.336 a la biblioteca Armand Cardona

� Destaca també l’alt ús del servei WiFi, amb 36.544 
usuaris (9.100 més que el 2015), i del servei Internet 
I+, amb 22.910 usuaris (1.644 més que el 2015).

� En total les biblioteques de Vilanova i la Geltrú han ofert 
554 dies de servei (276 la Joan Oliva i 278 l’Armand 
Cardona), amb un total de 4.396 hores de servei, 31 més 
que el 2015.



CULTURA POPULAR- FESTES I FESTIVALS

Nadal i Reis:

� 12 associacions participants a la cavalcada de 
Reis 
� 150 voluntaris que hi participen a través 
d'aquestes associacions
� 3.000 nens i nenes visitants a la carpa del patge 
Eliseu, a banda dels seus acompanyants



CULTURA POPULAR- FESTES I FESTIVALS

Tres Tombs:

� consolidació de les activitats: cercavila
d’acompanyament el dia del trasllat de la bandera,
cercavila de balls infantils, correfoc. Tot plegat dóna
cos a la Festa Major d'Hivern
� nombre de participants a les cercaviles: 2.000
� nombre de participants inscrits als Tres Tombs:
400



CULTURA POPULAR- FESTES I FESTIVALS

Carnaval de 2016:
�associacions que formen part de la FAC els 2016: 
74
� nombre de carrosses participants a l’Arrivo: 38
� nombre de parelles participants a la Comparsa: 
5.000 parelles, 18.800 persones
� tones de caramels llançats a la comparsa: 100 



CULTURA POPULAR- FESTES I FESTIVALS

Festa Major:
� participants a la cercavila del Vot del Poble: 31 
colles, 930 persones
� el castell de focs aplega milers de persones 
vingudes d’arreu, és l’acte més multitudinari de la 
festa, i converteix Vilanova en un referent comarcal 
en aquelles dates.
� mitjana de participació als balls de Festa Major: 
més de 2.000 persones



CULTURA POPULAR- FESTES I FESTIVALS

Festivals FIMPT, Nowa Reggae, Tingladu i 
Vida:
� nombre de persones que passen pel FIMPT: 5.000 
assistents en tres dies, 2.000 més que el 2015
� nombre de persones que han passat pel Nowa 
Reggae: 3.000 persones en 2 dies
� nombre d’assistents al Tingladu: 10.000
� nombre d’assistents al festival VIDA: 25.000, 
5.500 més que el 2015



CULTURA POPULAR- FESTES I FESTIVALS

El món associatiu cultural és molt present i dinàmic
a la nostra ciutat amb noves associacions i amb un
clar relleu generacional. Hi ha més de 89 entitats
inscrites al registre municipal d’entitats culturals.
� S’han constituït comissions de treball mixt amb
els voluntaris de la cavalcada de Reis, amb
l’Associació dels Tres Tombs- Festa Major
d’Hivern, amb la FAC, els Pabordes de Festa
Major, la Comissió de Protocol de Festa Major, i
les entitats participants al cicle festiu



PATRIMONI: MUSEU VÍCTOR 
BALAGUER, MUSEU ROMÀNTIC CAN 
PAPIOL, TORRE BLAVA i ESPAI FAR



BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER

Exposicions:

La programació del 2016 ha inclòs diverses 
exposicions:

� 1960-1963: el Museu d’Art Contemporani. 
Testimoni d’una època (juliol 2014-febrer 2016)

� Llaverias i el Mar (maig 2016- setembre2016)
� Atles Molas. Ordre i disjuncions en les 
avantguardes (octubre 2016-gener 2017) 



BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER

Divulgació:
� Destacar que hem entrat de la mà de la Generalitat en una 

altra App relacionada amb la promoció turística: 
Visitmuseum. 

� Gradual increment de seguidors a les xarxes socials, 
actualment amb 2.182 seguidors al Facebook i 1.140 al 
Twitter. 



BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER

� XIFRA DE VISITANTS TOTALS a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer 2016: 11.236 visitants. 

Relacions exteriors
� “Curs d’il·luminació d’obres als museus” adreçat a la xarxa 
de museus locals de la Diputació de Barcelona.

� Acollida del Simposi de treballs de Batxillerat.
� Col·laboració amb Canal 33 en el programa “Art endins”.

�



BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
� L’acumulació de nombres importants d’entrades es concentra en 

jornades especials de la programació:
- Nit dels Museus
- Jornades de Portes obertes (Sant Jordi, Festa Major, 

Fira de Novembre)
- Jornades Europees de Patrimoni
- i en algunes de les propostes al voltant de les 
exposicions. 

� Cessió d’obra:
- “Foulé” d’Antonio Saura a la Fundación Juan March.
- Tres pintures de Santiago Rusiñol al museu d’Art de Girona.
- “Nu” de Juan Luna i “Tòrtola de València” a la universitat de 
Saragossa.

- “Montmartre” i “Carreró de Rouen” aa la mostra de Ramon 
Casas als museus de Sitges



MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

� Èxit de la posada en marxa de la nova visita nocturna
per conèixer més a fons la casa i els personatges que la 
van habitar. 

� Èxit de participació en la visita teatralitzada Hostes 
vingueren que de casa ens tragueren.

� Cicle “L’aperitiu i el vi català. Tast al Papiol”,
organitzat conjuntament amb 12 DO’S i la Guia de Vins de 
Catalunya. 

� Altres visites temàtiques com “El rebost de l’àvia”.
� L’activitat infantil “Juguem?” que es va oferir també als 

casals d’estiu



MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

� Durant el 2016 ha rebut la visita de 7.572 visitants. 
Cal destacar la consolidació de les visites al museu per a 
grups concertats, i la gran participació de públic en la Nit 
dels Museus. 

� Destaca la visita de grups escolars que troben en Can 
Papiol un espai de treball pels seus continguts curriculars.

� Altres esdeveniments: 
� Fira infantil “Va de contes” (maig)
� Microteatre
� Durant la Festa Major: Presa de procuració dels 
Pabordes d’enguany, Gimcana celebrada durant la Festa 
Major 2016. 



MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

� Pel què fa a les xarxes socials, hi ha una consolidació del 
nombre de seguidors de Facebook, que se situa en la xifra 
de més de 800 seguidors, i al Twitter de 900.



TORRE BLAVA

� La Torre Blava-Espai Guinovart ha tingut 1.435 
visitants.

� Valoració molt positiva de les jornades de portes 
obertes celebrades amb motiu de la Fira 
Blauverd, la Fira de Novembre i les Jornades 
Europees de Patrimoni.



BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER

La incorporació del llegat de Joaquim Molas ha 
situat la promoció i acció entorn aquesta 
personalitat en l’eix principal de les actuacions de la 
Biblioteca.
Difusió: 
� En clau vilanovina: Petites mostres a la Sala de 
Lectura sota el nom de La Vitrina

� Exterior: col·laboracions i participació en diverses 
jornades i trobades



BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER

Catalogació i preservació:
� L’acció més destacada és la incorporació 
sistemàtica dels registres de catalogació del 
nostre fons al catàleg col·lectiu CCUC, la qual 
cosa significa que els nostres llibres i documents 
poden ser localitzats des de la majoria de 
biblioteques i universitats del país.

� Paral·lelament es procura digitalitzar els 
documents més sensibles com a mesura 
preventiva.



BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER 

L’AULA JOAQUIM MOLAS
� L’Aula Joaquim Molas és el nucli principal de la Biblioteca 

Víctor Balaguer perquè mitjançant convenis de col·laboració 
amb les Universitats de Barcelona, Universitat Autònoma i 
UOC millora la nostra projecció exterior.

� S’han celebrat diverses activitats de l’Aula Molas el 2016:
� IV Conferència de l’Aula Joaquim Molas: “Barcelona 
capital literària”.

� Aquest any s’ha organitzat l’exposició “Atles Molas, 
Ordre i disjuncions en les avantguardes” 



ESPAI FAR

� El juliol de 2016 s’inaugurava un nou equipament museístic 
que acull el Museu del Mar de Vilanova i la Geltrú, 
juntament amb el bot Víctor Rojas, i el Museu de 
Curiositats Marineres Roig Toqués i que neix amb la 
voluntat de posar en valor el patrimoni mariner vilanoví, 
establint un discurs patrimonial amb la esta de patrimoni 
cultural de la ciutat, amb el mar com a rerefons.

� L’Espai Far funciona també com a centre d’acollida per a 
visitants, i hi ha un punt d’informació turística que és inici 
d’itineraris patrimonials i d’activitats relacionades amb el 
mar. En aquest primers mesos l’Espai Far ha estat visitat 
per 5.028 persones (16 juliol- 31 de desembre).
� Destacar la bona acollida d’aquest equipament per part 
dels centres d’ensenyament. En el primer trimestre del 
curs escolar ha estat visitat per 500 escolars.

� A nivell d’activitats, s’ha treballat per a diferent tipus de 
públic. Itineraris al barri de mar i al port, visites 
comentades, tallers infantils...



ALTRES ACTUACIONS DE PATRIMONI

� El jaciment de Darró ha estat un dels protagonistes del 
patrimoni l’any 2016, amb la realització del segon camp de 
treball dirigit pels arqueòlegs de la Diputació, que va 
aportar informació sobre la residència de la vil·la romana, 
així com diferents troballes dipositades al Museu 
Balaguer. 

� Durant l’estiu es van reprendre les excavacions en aquesta 
zona amb l’organització del camp de treball, així com la 
consolidació de les restes amb la intenció de fer-les 
visitables. D’aquesta manera es podran ampliar les visites 
guiades a aquesta altra zona, facilitant que els visitants, en 
un futur pròxim, puguin tenir una visió més completa i 
variada del jaciment.



COMISSIÓ PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA

� és un mesa de treball que té com a missió 
recordar, mantenir, recuperar i transmetre la 
memòria històrica de la ciutat des de principis del 
segle XX fins a 1975, com a salvaguarda 
fonamental per evitar la repetició de qualsevol 
tipus de violació dels Drets Humans. 

� és un grup de debat, de discussió, d’elaboració 
de propostes, obert a la participació d’entitats, 
associacions, historiadors i persones 
interessades. 



COMISSIÓ PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA

Funcions 
� Proposar el desenvolupament de projectes i 
donar-los suport, coordinant el programa 
d’actuacions proposat, i compartint els projectes 
amb l’objectiu d’estendre el missatge de la 
recuperació de la memòria històrica de la ciutat. 

Accions
� Partida pressupostària al pressupost de 2017
� Incorporar als objectius de la CMH la perspectiva 
de gènere 



COMISSIÓ PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA

Accions
� Delictes lesa humanitat
� Formació i sensibilització:
� Identificació d’espais de Memòria
� Potenciació dels actes d’homenatge i reparació
� Publicacions i difusió:
� Recerca i Estudi
� Retirada dels símbols franquistes de la ciutat. 
� Suport a entitats i associacions



Regidoria de Cultura

Vilanova i la Geltrú
1 de febrer de 2017


